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Số:
/C V -TL LS
về việc thực hiện thông báo Kết luận của Chù tịch
UBND tinh Lê Duy Thành tại cuộc họp về tăng
cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc, ngày J<htháng 02 năm 2021

Kính gửi: Các dơn vị trong toàn Công ty
Thực hiện Văn bản số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chông dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị
trong toàn Công ty thực hiện nghiêm túc một sô nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chông dịch bệnh theo
chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Ban thường vụ Tỉnh ủy; tiêp tục triên khai
thưc hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tại Thông báo
Ket luận số 22/TB-UBND ngày 25/01/2021, số 614/UBND-VX1 ngày
28/01/2021, số 728/UBND-VX1 ngày 30/01/2021, số 31/TB-ƯBND ngày
02/02/2021, số 1020/ƯBND-VX1 ngày 09/02/2021.
2. Tiếp tục chỉ đạo CBCNV-LĐ thực hiện nghiêm việc đeo khâu trang khi
ra khỏi nhà; giữ khoảng cách tại nơi công cộng.
3. Tuyên truyền, quán triệt đến toàn thế CBCNV-LĐ thực hiên “Ở tại chỗ”,
hạn chế việc di chuyến ra tỉnh ngoài vả đi lại trong tỉnh; hạn chế tối đa việc họp
mặt, giao lưu, liên hoan, tụ tập đông người... đê phòng chông dịch bệnh.
4. Rà soát, lập danh sách CBCNV-LĐ của đơn vị mình đi vê từ vùng có
dịch, tiếp xúc vói người có nguy cơ lây nhiễm đế thực hiện khai báo y tế, xét
nghiệm SAR-Cov-2, cách ly theo quy định và báo cáo Công ty.
5. Triển khai; thực hiện công tác phòng chông dịch tai đơn vị với tinh thân
và mức độ cao nhất, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, khai báo tạm vắng,
tạm trú theo quy định. Chuấn bị các trang thiết bị vật tư thối thiểu phục vụ cho
công tác chông dịch nêu cân.
(Gửi kèm Văn bản so 36/TB-UBND ngày 15/02/2021 của ỤBND tinh)
Giao phòng Tố chức - Hành chính theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình
thực hiện tại các đơn vi và diễn biến của dịch bệnh báo cáo Ban lãnh đạo Công
ty đế chỉ đạo kịp thời./lCNơi nhộn:
- Như trên (t/h);
- UBND tinh (b/c);
- ĐUK DN (b/c);
- Chù tịch Công ty;
- Các PGĐ Cty;
- Lưu: TCHC.
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Số: 36 /TB - UBND

Vĩnh Phúc, ngàyiS thảng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 15/02/2021, Chủ tịch ƯBND tinh- Trường Ban chỉ dạo phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc họp với các Sờ, ngành chức năng,
Công an tỉnh, ƯBND các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch trên
địa bàn tỉnh; sau khi nghe Sờ Y tế, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo báo
cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc, các ý kiến phát biếu thảo luận của lãnh đạo ƯBND tỉnh và đại biểu dự hội
nghị, Chù tịch UBND tỉnh kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến, phức tạp trên cả nước, nhất là tại tỉnh
Hải Dương và các tỉnh, thành phố giáp Vĩnh Phúc; nguy cơ dịch xâm nhập và
bùng phát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là rất lớn; trong khi đó vẫn còn tình trạng
người dân lơ là, chủ quan, giám đốc các sờ ngành, chính quyền một số địa
phương chưa quyết liệt trong phòng chống dịch. Chủ tịch ƯBND tỉnh yêu cầu :
1. Thủ trường các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh,
Chỉ huy trường Bộ Chi huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch ƯBND cấp huyện, các cơ quan
Trung ương trên địa bàn tỉnh:
1.1. Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh theo chi
đạo cùa Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tình ủy; tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ƯBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tình tại Thông báo
Kết luận số 22/TB-UBND ngày 25/01/2021, số 614/ƯBND-VX1 ngày
28/01/2021, số 728/UBND-VX1 ngày 30/01/2021, số 31AB-UBND ngày
02/02/2021, số 1020/ƯBND-vx 1ngày 09/02/2021.
1.2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; giữ
khoảng cách tại nơi công cộng. Kiên quyết xử phạt các trường hợp không đeo
khẩu trang theo quy định.
1.3. Việc tổ chức các Lễ hội xuân: Chỉ được phép tổ chức các nghi lễ tôn
giáo đơn giản và phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và
khử khuẩn theo quy định. Tuyệt đối dừng tổ chức phần hội tập trung đông
người. Yêu cầu ƯBND các huyện, thành phố thành lập các tổ (bao gồm Ban tổ
chức lễ hội, y tế, công an, dân phòng...) để giám sát, kiểm tra việc thực hiện, bổ

trí các bận kiểm tra dịch tễ, đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn
tại tất cà các đền, đình chùa, miếu, nơi diễn ra các nghi lễ đầu xuân.
1.4. v ề công tác phòng, chổng dịch đổi với người lao động tại các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh khi làm việc trở lại:
a) Đối vởi các chuyên gia, lao động kỹ thuật là người nước ngoài:
- Trường hợp trong suốt thòi gian nghỉ Tểt tại địa phương mà không ra
khỏi địa phương, nơi cư trú ( là tỉnh Vĩnh Phúc) thì được phép trở lại làm việc
bình thường, khải báo y tế và khuyến khích xét nghiệm SAR-Cov-2;
- Trường hợp lấm việc tại Vĩnh Phúc nhưng cư trú tại địa bàn tỉnh khác: đề
nghị tiến hành khai báo y tể, khai báo cư trú hàng ngày và bắt buộc xét nghiệm
SAR-Cov-2 khi quay trở lại làm việc.
.’

ì

Sở Y tể ban hành ngay mẫu kê khai y tế đối với đối tượng người nước
ngoài; bố trí lịch lẩy mẫu vả xét nghiệm cho doanh nghiệp. Chi phí xét nghiệm
sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm Real-time PCR do doanh
nghiệp chi trả. Các chi phí khác liên quan đến việc lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm
do ngân sách nhà nước bảo đảm.
- Trường hợp làm việc tại Vĩnh Phúc nhưng cư trú tại địa bàn có dịch: Yêu
cầu làm việc trực tuyển; chỉ sau khi có xét nghiệm âm tính 02 lần mới được trở
lại làm việc.
b) Đối với các lao động là người Việt Nam:
- Trường hợp không ra khỏi địa phương: Yêu cầu khai báo y tế và trở lại
làm việc bỉnh thường. Các doanh nghiệp tiếp tục lập danh sách để xét nghiệm
sàng lọc ngẫu nhiên (ít nhất 1% trong tổng số người lao động);
- Trường hợp trờ về từ các tỉnh, thành khác không có dịch: Yêu cầu khai
báo y tế và cho xét nghiệm SAR-Cov-2.
- Trường hợp từ các tỉnh, thành có dịch: Yêu cầu ở lại tại địa phương và
tạm thời chưa ừở về Vĩnh Phúc cho đến khi dịch bệnh tại địa phương đó được
kiểm soát.
Các doanh nghiệp cỏ báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh với Ban Quản
lý các Khu công nghiệp (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp) và Sờ
Lao động-TB&XH (đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp) vào 14h00
hàng ngày để tổng hợp, gửi cơ quan Thường trực (Sở Y tế) báo cáo ƯBND tình.
1.5. v ề việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên các bậc học trên địa bàn
tỉnh: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo cỏ văn bản đề xuất gửi UBND tỉnh trong
ngày 16/02/2021 để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.
1.6. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp tục phổi hợp với Sở Y tế
thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc, tầm soát SARS-CoV-2 tại các doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa
bàn tinh (từ 1 % đến 3 % tổng số người lao động trong doanh nghiệp) .
1.7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai các
khu cách ly tập trung khi cần thiết.
1.8. Sở Y tế:
- Tiếp tục duy trì, củng cố hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVỊD-19,
thực hiện thường trực dịch 24/24; đề xuất kịp thời các giải pháp tổng thể trong
việc chù động trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
- Khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện
các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh Covid-19; báo cáo kịp thời với UBND
tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.
- Phối hợp với UBND cấp huyện và chỉ đạo lấy mẫu bệnh phẩm và thực
hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về từ huyện cẩm Giàng, tinh
Hải Dương và các thành viên sổng trong cùng gia đình một cách triệt để.
1.9. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, cổng Thông tin Giao
tiếp điện tử tỉnh và ƯBND cấp huyện tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện
nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tại nơi công cộng; thực hiện
nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Thông tin, yêu cầu “Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện cẩm Giàng, Hải
Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm y
tế xã, phường hoặc cơ sờ y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai
báo y tế, hướng dẫn lấy mẫụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe. Sờ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện tuyên truyền ừên xe lưu động về
tình hình dịch bệnh.
2. Nghiêm túc phê bình rút kinh nghiệm cơ quan thường trực Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch (Sở Y tế), Lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh trong
việc chưa tham mưu đề xuất kịp thời các giải pháp tổng thể trong việc chủ động
trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chế độ thông tin báo cáo; Lãnh đạo Sờ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc chưa có các giải pháp cụ thể để thực
hiện các vãn bản chi dạo cùa ƯBND tỉnh trong phòng, chổng dịch tại các cơ sở
văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo, trong việc hội họp.
Thù trường các Sờ, Ban, Ngành; Chù tịch ỰBND cấp huyện, UBND cấp
xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tỉnh ùy, UBND tỉnh về hiệu quả công tác
phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.
3. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị các đồng
chí BTV Tỉnh ủy, Thủ trường các tổ chức đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo chủ
động, thống nhất lịch với cơ quan thường trực, bố trí lịch đi kiểm tra công tác

lãnh đạo triển khai phòng chống dịch sau Tết tại các lĩnh vực, địa phương, đơn
vị phụ trách.
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Công an tính, Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh; ƯBND cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiệiL/.
Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐND tinh;
-Chủ tịch UBND tinh;
- Các Phỏ Chủ tịch ƯBND tinh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thẻ tinh;
- ƯBND các huyện thảnh phố;
- Các cơ quan T ư đóng trên địa bàn;
- CPVP UBND tinhỊ
- Các thành viên BCĐ;
- c V: NCTH;
- Lưu VT, (Tr
b).
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